Укључи се и превазиђи баријеру!
Да ли желиш да радиш на личном развоју и ослободиш се својих страхова?
Напредујеш у области која те занима? Стекнеш додатне практичне вештине
које ће ти помоћи у томе?
Студентска организација AIESEC још једном позива све студенте да се
придруже како би радили на заједничким циљевима кроз лична остварења
сваког студента.

Зашто је баш ова студентска организација прави избор за тебе?
Свако од нас често помисли да је мање или више удаљен од идеалне верзије
себе.
AIESEC ти може помоћи да
боље упознаш себе, тако што
ћеш кроз изазовно и занимљиво
искуство јасније увидети своје
предности и мане, имати
могућност
да
слободно
искажеш своје креативне идеје
и заједно са другим студентима
из организације радиш на њима.
Такође, имаћеш могућност да
савладаш трему од јавног
наступа,
посећујеш
или
учествујеш
у
организацији
догађаја и предавања која ће ти
бити
значајна
за
почетак
каријере,
поспешиш
своје
комуникационе вештине кроз превазилажење баријере у конверзацији на
страном језику са иностраним студентима и научиш да ефикасније
организујеш своје време. Поред практичних вештина из различитих области
међу којима су маркетинг, HR, односи са компанијама, медијима и другим
студентима из Србије или иностранства, финансије и других, имаћеш могућност
да доживиш интернационално искуство.
Сигурно помислиш како нећеш имати довољно времена да се посветиш
ваннаставним активностима? Немој бринути, кроз разумевање и договор са
осталим студентима из организације увек се дође до задовољавајућег решења.

Шта је то заправо AIESEC?
Све је почело након Другог светског рата када се група младих људи 1948.
године окупила и установила да је међукултурно разумевање најбитније како
би се спречили слични конфликти у будућности. Као Association Internationale des
Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (некада асоцијација студената
економије и менаџмента, а сада организација отворена за све младе људе)
тежимо ка остварењу мира и испуњењу људског потенцијала. Верујемо да
покретање и улагање у развој младих људи представља кључ боље
будућности. Све то постижемо кроз укључивање нових младих људи у
организацију или кроз систем пракси који нудимо домаћим и иностраним
студентима.

Зашто се и ти не прикључиш? Остало је још само 48 сати до
затварања пријава!

Укључи се!

